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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Vytlačilová Jana 

Téma práce: Zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty 

Rozsah práce: 60 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 12. dubna 2012 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti daňového práva, 
a to téma vztahující se k dani z přidané hodnoty. Jedná se o téma, které je významné a 
aktuální, neboť daň z přidané hodnoty přestavuje jeden z největších příjmů veřejných rozpočtů 
a její právní úprava doznává častých změn. Kladem je i užší zaměření tématu na vztah daně 
z přidané hodnoty a nemovitostí. V současné době je téma daně z přidané hodnoty rovněž 
diskutováno v souvislosti se Zelenou knihou o budoucnosti daně z přidané hodnoty a bojem 
proti daňovým únikům. S ohledem na uvedené může být diplomová práce na téma „Zdaňování 
nemovitostí daní z přidané hodnoty“ přínosná. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které je v právnické odborné literatuře nepříliš časté, 
ovšem hojně se mu věnují daňoví specialisté. Spíše se tomuto tématu tedy věnují odborníci 
z jiných oblastí, než je právo. Proto je nutné, aby se autorka zaměřila na dané téma z hlediska 
práva, a to s využitím ekonomických a ostatních aspektů tématu. Téma vyžaduje nejenom 
teoretické znalosti finančního a daňového práva, ale rovněž základy občanského a obchodního 
práva. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít autorka dostatek, a to 
včetně relevantních právních předpisů a internetových zdrojů. Téma vyžaduje zvláště 
popisnou, analytickou a deduktivní metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, pěti 
částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a pramenů, shrnutí v českém a 
anglickém jazyce a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl diplomové práce (zhodnotit právní úpravu 
zdaňování nemovitostí pouze jednou konkrétní daní, a to daní z přidané hodnoty… … se snažím 
o reflexi aktuálních sporných ustanovení v dané právní úpravě, především s přihlédnutím 
k soudním rozhodnutím, na která odkazuji, a o zachycení některých nejasností, které přináší 
současná právní úprava) a uvádí použité zdroje a metody, následují části věnované základní 
charakteristice daní a nemovitostem podle občanského zákoníku. Další část diplomové práce je 
zaměřena na daň z přidané hodnoty. Těžištěm diplomové práce je čtvrtá část diplomové práce 
pojednávající o uplatňování daně z přidané hodnoty při zdaňování nemovitostí, která je 
doplněna pohledem de lege ferenda. Určité shrnutí poznatků je uvedeno v závěru diplomové 
práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části diplomové práce se diplomantka stručně zaměřuje na základní charakteristiku 
daní, a to historii, daň jako zákonnou povinnost a daňovou soustavu. Osobně bych oželel 
kapitolu o historii, nicméně i tak se jedná o vhodné stručné pojednání o daních. Drobnou výtku 
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uvádím k označení Listiny základních práv a svobod jako ústavního zákona č. 2/1993 Sb. Druhá 
část diplomová práce je stručným a výstižným pojednáním o nemovitostech. 
 
Ve třetí části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na daň z přidané hodnoty. Jedná se 
o popis právní úpravy, resp. základních konstrukčních prvků této daně. Vhodné je, že 
diplomantka již pracuje s navrhovanou novelou zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (např. 
na str. 18). Určité nepřesnosti se dopouští na str. 21, kde uvádí, že žádost o závazné posouzení 
se podává Ministerstvu financí, ačkoliv tato žádost se podává Generálnímu finančnímu 
ředitelství. Dále je škoda, že diplomantka nastíní problém (např. na str. 28 ohledně nebytového 
prostoru), ovšem neuvádí svůj názor a nenabízí řešení tohoto problému. 
 
Ve čtvrté, stěžejní, části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na zdaňování nemovitostí 
daní z přidané hodnoty. Z větší části se jedná opět o popis právní úpravy, ovšem v určitých 
pasážích se diplomantka snaží o hodnocení a vlastní názor (např. na str. 55 ohledně finančního 
pronájmu). Na některých místech však problém pouze nastíní, aniž by uvedla svůj názor a jeho 
možné řešení (např. na str. 40 ohledně nájmu u manželů, na str. 42 ohledně výjimky materiálů 
tvořících podstatnou část hodnoty poskytnuté služby nebo na str. 44 ohledně tuzemského 
reverse-charge). Dále se nedomnívám, že vymezení technického zhodnocení v zákoně o dani 
z přidané hodnoty je v současné době problémové (viz str. 50 diplomové práce). 
 
Více rozvedeny měly být myšlenky diplomantky uvedené v části páté označené jako pohled de 
lege ferenda. Problematika nového občanského zákoníku a sjednocení sazeb daně z přidané 
hodnoty k tomu zcela jistě poskytují dostatek prostoru. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala. Je však patrné, že toto obtížné téma působilo 
diplomantce problémy a že diplomantka nemá praktické zkušenosti s tématem.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl částečně naplnila. Diplomantka se 
pokoušela hodnotit právní úpravu zdaňování 
nemovitostí daní z přidané hodnoty. V převážné části 
práce však zůstalo pouze u popisu právní úpravy 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že bylo nalezeno celkem 5 podobných 
dokumentů. Míra podobnosti však činí 5-7 %, přičemž se 
jedná výlučně o internetové zdroje. Většinou jde 
o citace právních předpisů. Z těchto důvodů nepovažuji 
práci za plagiát. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, 
příslušnými právními předpisy, internetovými zdroji a 
judikaturou. Zahraniční literatura nebyla používána, což 
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je však dáno tématem diplomové práce. Používání citací 
odpovídá normě. Možná až nadměrně diplomantka 
používá odkazy na popularizační články na internetu. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomantka často problémy pouze nastínila a neuvedla 
svůj názor a možné řešení. Hloubka provedené analýzy 
z tohoto pohledu mohla být větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy a tabulky (výjimka str. 14 
diplomové práce), což však není práci na škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na výborné 
úrovni.  Chyby v psaní se vyskytují minimálně (např. str. 
36 „se se “). Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- V jakém významu je použit pojem nebytový prostor v zákoně o dani z přidané hodnoty 

(viz str. 28 diplomové práce)? 
- Jaké řešení by diplomantka navrhovala u režimu přenesení daňové povinnosti 

u stavebních a montážních prací (str. 44 diplomové práce)? 
- Jaký je poslední vývoj v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty v České republice? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 

 
 
V Praze dne 8. května 2012 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

 


